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O IIF utiliza toda a sua 
experiência para instruir e 
acompanhar cada um dos 

alunos em todas as disciplinas, 
para que ele tenha o melhor 

aproveitamento do curso, 
e atue como um fotógrafo 

profissional.

POR QUE O 
CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL EM 
FOTOGRAFIA?

 I São 10 anos formando 
profissionais completos  
e preparados

 I Professores atuantes no 
mercado, com experiência 
 e conhecimento prático 

 I Didática e apostilas 
exclusivas, desenvolvidas 
junto aos professores

 I Acompanhamento do  
aluno em cada disciplina



• Ensino Continuado

• Baseado em Experiência

• 50% da carga horária de atividades práticas

O CURSO MAIS 
COMPLETO

280 HORAS AULA
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O curso foi desenvolvido para o aprendizado completo do 
aluno. As primeiras disciplinas são dedicadas a técnica da 
fotografia, passando por Técnica I, Composição, Lightroom 
I, Técnica II, Iluminação e Estúdio e Flash Dedicado. Depois 
o aluno inicia a disciplina de Orientação Profissional, que o 
introduz ao mundo da fotografia como um negócio.

Nas disciplinas específicas, o aluno tem uma formação 
teórica e prática das 4 principais grandes áreas da fotografia: 
Produto, Casamento, Produção Autoral e Retrato. Durante 
as áreas específicas, o aluno fará também Lightroom II. E 
ainda a disciplina de Legislação na Fotografia.

Na última disciplina, o fotógrafo chega a Gestão de Carreira 
e Marketing.  

ENSINO 
CONTINUADO  
CONHEÇA O FORMATO



 I Utilização de câmeras fotográfi cas digitais 
profi ssionais (DSLR)

 I Princípios básicos de fotometria e 
exposição, obturador, diafragma e ISO, 
noções de ótica e tecnologia fotográfi ca

 I Ampliação do nível de conhecimento 
sobre fotografi a em geral

 I Desenvolvimento dos conhecimentos 
sobre pixel, resolução, espaço de cor, 
balanço de branco, formatos de arquivo, 
interpretação de histograma e outras 
especifi cidades do meio digital

Técnica é o alicerce do curso e 
da fotografi a. Esse é o momento 
de conhecer a fotografi a digital, 
o manuseio da câmera, estudar 
exposição, temperatura de cor e 

todos os princípios básicos.

DISCIPLINA 
TÉCNICA I



DISCIPLINA 
COMPOSIÇÃO  

 I Princípios da comunicação visual

 I Elementos básicos da linguagem visual e 
sua aplicação na fotografi a

 I Conhecimento e aplicação das regras 
de composição através do estudo do 
trabalho de grandes nomes da fotografi a

Composição é a disciplina na qual você 
vai começar a mexer na linguagem 

fotográfi ca. Você irá aprender 
enquadramento e os elementos estilísticos 

da foto, necessários para criar uma 
mensagem e transmiti-la na fotografi a.



DISCIPLINA 
FLUXO E EDIÇÃO 

 I Fluxo de trabalho – como desenvolver 
uma metodologia pessoal;

 I Aprendendo a trabalhar com a 
arquitetura de catálogos do Lightroom;

 I Catálogos, imagens, miniaturas e a 
localização apropriada de cada um deles;

 I Sistemas de backup;

 I Importação de arquivos;

 I Conceitos de edição – teoria e prática;

 I Organização e catalogação;

A disciplina apresenta 
como funciona o fl uxo de 
trabalho de um fotógrafo. 

Você vai aprender a 
organizar e catalogar seu 

trabalho no lightroom, 
um software desenvolvido 

exclusivamente para 
fotógrafos.



DISCIPLINA 
TÉCNICA II  

 I Aprofundamento das técnicas vistas na 
disciplina de Técnica I

Em Técnica II você já está com um 
entendimento maior do universo 

da fotografi a, e irá aprofundar seus 
conhecimentos a partir do que já foi 

estudado em técnica.



DISCIPLINA 
ILUMINAÇÃO 
E ESTÚDIO

 I Equipamentos utilizados no estúdio

 I Luz contínua e fl ash de estúdio

 I Uso de acessórios para manipular a luz

 I Relações de luz – como trabalhar 
o contraste de suas fotos

 I Trabalho com o histograma

 I Utilizando o fotômetro de mão

 I Dicas para montar seu próprio estúdio

 I Esquemas simples e versáteis de iluminação

Nesta disciplina você será 
apresentado a dois grandes 

aspectos. O primeiro é a 
construção da imagem e 
o uso da luz. Depois, é o 
momento de conhecer e 

utilizar o estúdio.



DISCIPLINA  
FLASH  
DEDICADO

 I Técnicas de iluminação com um ou mais 
flashes compactos

 I Flash direto, rebatedores, difusores, 
sincronismo em alta e baixa velocidade, 
sincronismo de primeira e segunda 
cortina

 I Flash remoto

Este equipamento é 
extremamente importante 

para quem trabalha com 
todo tipo de evento social, 

entre outros. Você irá 
aprender todos os seus 

usos e vantagens.



DISCIPLINA 
ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL 

 I Introdução à fotografi a como negócio e carreira

 I Preparação para as próximas disciplinas do curso

Orientação Profi ssional é a disciplina que te 
introduz ao mercado e a fotografi a como um 
negócio. Ela acontece nesse momento fazer a 
transição para as áreas de atuação na fotografi a.



DISCIPLINA 
PRODUTO 

 I Equipamentos e acessórios para iluminação 
de fotografi a de objetos

 I A melhor luz para cada tipo de objeto: 
opacos, refl exivos e transparentes

 I Montagem de Set para fotografi a de objetos

 I Interpretação de Layout

 I Interpretação das exigências do cliente sobre 
uma imagem de referência, nos aspectos 
iluminação

 I Composição e valorização do produto

Na disciplina de Produto o foco é a fotografi a de objetos. 
Você vai aprender toda a técnica ligada a essa fotografi a, 
iluminação, montagem de sets e mais.



DISCIPLINA 
TRATAMENTO COM
LIGHTROOM

 I Conceitos de tratamento – teoria e prática;

 I Compartilhamento e organização de presets;

 I Trabalhando com grandes volumes de arquivos;

 I Embutindo localização geográfi ca nas imagens;

 I Fotolivros e slideshows a partir do Lightroom;

 I Integração com o Photoshop;

 I Gerenciamento de cores básico.

Com o software 
Lightroom  você irá 

aprender a tratar 
suas fotos, parte 

essencial do trabalho 
de todo fotógrafo



DISCIPLINA 
LEGISLAÇÃO NA 
FOTOGRAFIA

 I Direito à Imagem e à Privacidade (Pessoa 
Pública e Local Público)

 I Direitos Autorais

 I Conceitos e Terminologias

 I Obras protegidas e não protegidas

 I Autoria e Titularidade

 I Direitos Patrimoniais e Copyright

 I Reparação Civil e Indenização

 I O que é Domínio Público? 

 I Cessão de Direitos e Licença de Uso

 I Portfólio, e Portfólio Online 

 I Limitações ao Direito do Autor

 I Violações e Sanções previstas na LDA

 I Direitos Conexos e Direitos da Equipe

Essa disciplina é 
essencial. Todo 
fotógrafo precisa 
conhecer os seus 
direitos e deveres 
em relação ao seu 
trabalho, direito 
autoral, e como 
proteger sua obra.



DISCIPLINA  
RETRATO 

 I  Iluminação para a figura humana

 I Esquemas de luz

 I Linguagem Corporal

 I Direção de modelo

 I Iluminação em externa, locação e estúdio

 I Estudos dos estilos fotográficos

Retrato envolve toda a 
fotografia de pessoas e book. 

Nesse momento você vai 
aprender as peculiaridades 

da iluminação para essa 
fotografia, direção de modelos 

e outros aspectos.



DISCIPLINA 
CASAMENTO

 I Técnicas e praxe da fotografa de 
casamento

 I Postura do fotógrafo: como se portar no 
making of, cerimônia, recepção

 I Linguagem fotojornalística em evento

 I Montagem de parcerias

 I Busca de novas ideias e referências

 I Preço, custo, benefício, forma de venda

 I Montagem de álbuns

 I Encadernação

Essa disciplina apresenta 
técnicas que podem ser usadas 

em eventos sociais no geral, 
mas o foco é na Fotografi a de 

Casamento. Envolve ensaios com 
noivos para colocar em prática 

as técnicas aprendidas.



DISCIPLINA 
PRODUÇÃO 
AUTORAL

 I Conceitos

 I Trabalho contratado x independente

 I Cases

 I Projeto

 I Espaços de Linguagem

 I Pesquisa

 I Referência

 I Mercado

 I Público Alvo

 I Produtos - Prints, Fotolivros

 I Expositores, Precifi cação

 I Financiamento - Autofi nanciamento, 
editais e bolsas, crowfunding

 I Venda - Loja/Galeria Online x Galeria Física

Nessa disciplina o aluno é 
apresentado aos conceitos 

e linguagem do trabalho 
autoral, como funciona o 
mercado e o público alvo.



DISCIPLINA 
GESTÃO E 
MARKETING

 I Princípios de administração 
de empresa e organização 
fi nanceira 

 I Organização de produção e 
fl uxograma do estúdio 

 I Noções de marketing para 
fotógrafos

É neste momento que você 
irá aprender a gerir sua marca 

ou estúdio, e a se colocar no 
mercado como um fotógrafo 

profi ssional formado.



Bem, eu gostaria de agradecer e muito ao IIF, toda 
equipe de professores, ao método de ensino, aos 
recursos oferecido e a todos os meus colegas da 
C-041. Após esse longo período de estudo, eu pude 
experimentar algo a mais do que simplesmente me 
aperfeiçoar na fotografia; eu pude enxergar a fotografia 
como uma arte, insondável e eterna em todos os 
sentidos da palavra. Aprendi a vivenciar e a valorizar 
os momentos mais importantes de uma pessoa; a 
enxergar amigos ao invés de clientes; a ter um privilégio 
de fazer parte de momentos tão importantes das 
famílias e a me entregar de corpo e alma para algo 
que era apenas curiosidade e hoje se tornou minha 
profissão. Gostaria de citar algo sobre os professores; 
Danilo Russo, pelo carinho, empenho, paciência e pela 
paixão que você tem pela fotografia e transmitiu isso 
pra nós; ao Marcelo Preto, pela amizade e parceria; 
a Adriana Vich pela compreensão e por nos ensinar 
a tão bela arte da composição; ao Rogério Andrade, 
pela perfeição e humildade nas aulas; ao Mantesso, 
pelos números malucos…hahahahaha; Léo Neves, 
pela sua inteligência em nos fazer brincar com os as 
luzes dos flashes; Willian Moraes, me tornei seu fã, 
você me fez mudar de pensamento quanto a fotografia 
social, a simplicidade e a filosofia por trás das lentes!!! 
(eu crio a foto, a máquina só me mostra); enfim, meu 
muito obrigado Equipe IIF por tudo que vocês nos 
proporcionaram!!!!!!

DEPOIMENTOS

“ 
CARLOS ALBERTO 
ALUNO DA TURMA C041 



No começo sofria muito preconceito, afinal é difícil 
acreditar que uma garota de 17 anos seja uma 
profissional. Para me superar, percebi que realmente 
teria que estudar fotografia. Através da indicação de 
um bem sucedido fotógrafo de Casamento, soube do 
Instituto Internacional de Fotografia, que na opinião 
dele (e agora minha também) é a melhor escola 
de fotografia de SP. Escolhi o curso de Capacitação 
profissional em fotografia, pelos professores e amplo 
conteúdo de ensino. Não tive nenhuma dificuldade 
no decorrer do curso, pois a didática e os métodos 
de ensino utilizados pelos professores são excelentes. 
No IIF iniciei minha carreira profissional de verdade, 
e hoje me sinto muito mais segura com o que faço. 
Também ganhei uma família, formada por professores, 
coordenadores e amigos de classe.

O IIF surgiu porque um amigo meu acabou indicando, 
eu vim, conversei com vocês e fechei o Capacitação 
Profissional. O curso foi bem intenso pra mim. Nós 
tínhamos a aula e logo já tinha a prática, isso pra mim 
foi um diferencial que eu gostei muito. A gente tinha 
a teoria na aula e em seguida a gente tinha a prática, 
então isso foi me aproximando mais da fotografia.

DEPOIMENTOS

“ 

KAROL BARBOSA 
ALUNA DA TURMA C008

MELISSA BINDER  
ALUNA DA TURMA C034



Uma vez me perguntaram por que eu me preocupo 
 tanto com a formação de bons profissionais na fotografia.  

A resposta é bem simples na realidade.

A fotografia me permitiu alcançar tudo que eu já desejei na vida. 
Quando eu era jovem, a fotografia me deu a oportunidade de 

viajar, conhecer o mundo, eu estive em mais de 10 países como 
assistente, e depois como fotógrafo.

Com a fotografia tive a chance de conhecer e me conectar com 
pessoas, a fotografia me deu uma carreia. A fotografia também 

me acompanhou quando mudei de vida, sai da Europa e vim para 
o Brasil. A fotografia é o meu meio de realização. 

Quando migrei para o ensino, eu estava buscando uma forma 
de ajudar as pessoas a encontrarem na fotografia tudo aqui que 
eu encontrei. A fotografia pode ser um meio de transformação, 
um novo rumo para muitos; ou pode ser a paixão de jovem que 

quer fazer da fotografia uma carreira, como aconteceu comigo no 
começo da minha vida profissional.

Transmitir essa paixão, e os conhecimentos adquiridos  
na minha carreira para um mercado cada vez melhor 

 e mais dedicado à fotografia, passou a ser minha 
 paixão, e o meu porquê.

PALAVRAS DO 

DIRETOR



Carga horária total: 280 horas

Horário:  
Opções de turmas aos Sábados, Noturnas, Vespertinas e Diurnas

Investimento: R$ 9.980,00

Formas de Pagamento: 
Parcelamento em até 12 vezes de R$ 831,67 sem juros (no boleto 
ou cartão de crédito). Pagamento à vista com 10% de desconto

Local:  
IIF Escola: Rua Engenheiro Francisco Azevedo, 807 – Vila Madalena 
IIF Estúdio: Rua Luis Martins, 127 – Lapa

Mais detalhes sobre as turmas: cursos@iif.com.br 
school.iif.com.br/capacitacao-profissional

INFORMAÇÕES

VER MAIS 
INFORMAÇÕES 
ONLINE



O Instituto Internacional 
de Fotografia é uma escola 

de fotografia que preza 
pelo melhor ensino aos 

fotógrafos. 

Com seu crescimento, o 
IIF hoje é um grupo que 
reúne cursos presenciais 
e online, organização de 

evento e que também  
gera conteúdo em seus 

canais para apaixonados 
pela fotografia.

Escola de fotografia presencial localizada 
em São Paulo. Oferece Cursos e Workshops 
Profissionalizantes, para Aperfeiçoamento 

de Fotógrafos e para Amadores, com 
professores atuantes no mercado

e didática no ensino.

A Revista Eletrônica do Instituto 
Internacional de Fotografia disponibiliza 

artigos e matérias do interesse dos 
fotógrafos, sempre trazendo conteúdo 

interessante aos leitores e as novidades do 
universo da fotografia.

Com foco em conteúdos de negócio e carreira, o 
Profissão Fotógrafo é um canal para fotógrafos 

atuantes e profissionais. Desenvolvido pelo 
diretor do IIF Danilo Russo, o canal traz dicas 
sobre gestão, marketing e vendas, além de 
discussões sobre o mercado e atualidades.

A arte toma conta do Photo Inspiration, 
canal online do IIF dedicado a produção 

autoral. Com foco em conteúdos 
inspiracionais, o canal traz referências 

do mundo da fotografia contemporânea, 
entrevistas, dicas e muito mais.

Plataforma de Cursos de fotografia Online 
com transmissões gratuitas e um catálogo 

de cursos variados para os fotógrafos 
iniciantes ou que buscam especialização. 

Desenvolvido com os mesmos professores e 
didática dos cursos presenciais, disponível 

para todo o Brasil.

Canal Online e gratuito para fotógrafos. 
O IIF TV disponibiliza conteúdo relevante 

para os apaixonados pela fotografia 
por meio de palestras com experientes 
fotógrafos, para você assistir quando 

quiser, sem nenhum custo.



Os eventos presenciais 
organizados pelo IIF  

reunem grandes nomes 
nacionais e internacionais 

da fotografia. Divididos por 
áreas de atuação, nossos 
congressos, workshops 

e palestras são feitos sob 
medida para atender às 

demandas do mercado, do 
entusiasta da fotografia ao 

fotógrafo profissional.

Evento dedicado especialmente 
à fotografia artística e autoral, 

com workshops e palestras para 
expandir a discussão sobre a 

fotografia como arte e colocá-la 
em um lugar mais acessível. 

Diferente dos tradicionais congressos 
de fotografia, o Photo Meeting não é 

um conjunto de palestras sobre diversos 
temas e visões da fotografia. É um curso 
sequencial e estruturado, com material 

de apoio e exercícios práticos, sobre 
fotografia como um negócio. 

O primeiro congresso dedicado a fotografia 
newborn do mundo, foi lançado em 2013 

e trás uma variedade de profissionais, 
nacionais e internacionais, em 3 dias de 

evento, abordando os temas da fotografia 
de recém-nascidos.


